Community Manager
Symbion er Danmarks største iværksættermiljø. Vi huser mere end 600 ambitiøse små og
mellemstore iværksættervirksomheder fordelt på vores 6 lokationer i København. Gennem
vores mangeårige arbejde med iværksættere ved vi, at netværk, viden og et professionelt
community gør en forskel.
Til en nyoprettet stilling søger vi en dynamisk og energisk community manager, der kan
være med til at udvikle, opbygge og drive Symbions community målrettet vores
virksomheder og deres medarbejdere, særligt med fokus på vores digitale platform.
Du vil komme til at arbejde på tværs af virksomhedens lokationer i København fordelt på
Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg og Islands Brygge.
Dine primære arbejdsopgaver vil være at:
•
•
•
•
•

Medvirke til at udvikle et værdiskabende online community
Udvikling af vores digitale platform med henblik på at understøtte
netværksdannelse blandt Symbions startups
Deltage i planlægning og afholdelse af sociale såvel som faglige events
Udvikle vores samarbejde med universiteterne og deres studerende
On-boarde og skabe langvarige relationer med vores virksomheder

Dine kvalifikationer
Vi forventer, at du har en akademisk baggrund, er struktureret og i stand til at skabe
begejstring og energi omkring udvikling af online community tilbud. Der er en høj grad af
frihed under ansvar i jobbet, og du skal derfor være selvkørende og systematisk i din
tilgang til både udvikling og implementering. Som person er du udadvendt, tillidsskabende
og social. Du har en god portion forretningsforståelse, og du kan let koble viden, kontakter
og relationer sammen med universiteter, virksomheder og personer.
Vi ser gerne, at du har erfaring med at udvikle digitale platforme og har forståelse for,
hvordan man on-boarder brugere og skaber begejstring for nye tilbud og services. Du taler
og skriver engelsk på et højt niveau og har naturligvis IT-kundskaber på et vist niveau. Vi er
ikke på jagt efter en IT-specialist/udvikler, men det er en fordel, hvis du har en
grundlæggende forståelse for at omsætte ideer til handling på en digital platform.
Vi tilbyder
Vi tilbyder et attraktivt job i en mindre virksomhed, hvor tonen er uformel og ligefrem. Der
lægges stor vægt på medarbejdernes trivsel, vi tilbyder en række personalegoder, og du vil
komme til at arbejde i og med et team af dedikerede medarbejdere i konstant forandring.

Vi tilbyder en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Gageniveauet vil blive forhandlet
afhængigt af kvalifikationer.
Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte Morten Mølgaard Jensen på tlf:
31 19 73 11.
Send din ansøgning og CV til mmj@symbion.dk
Vi læser ansøgninger og indkalder til samtale løbende, så vi glæder os til at høre fra dig
hurtigst muligt.

